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LEDERS BERETNING

Den største ruteomleggingen siden 2006

Kolumbus AS hadde i 2015 driftsinntek-

ble gjennomført på Haugalandet 20. juni

ter på 1 151 millioner kroner. Av samlede

2015. Målet var å øke kollektivandelen

driftsinntekter utgjorde rammetilskuddet

I 2015 har innovasjon og forenkling vært

og kundetilfredsheten ved å skape et

fra Rogaland fylkeskommune 788,6 milli-

Kolumbus’ største satsingsområder.

bedre kollektivtilbud for rundt 90 prosent

oner kroner, en økning på 4,6 prosent fra

av innbyggerne på Haugalandet.

2014. Passasjerinntektene er nærmest

Passasjerutviklingen på buss og båt har

uendret fra 2014.

totalt sett flatet ut i 2015. Kolumbus har

Åpningen av Sandsfjord bru i novem-

fraktet 22,8 millioner busspassasjerer,

ber 2015 førte til endringer for kollektiv-

Regnskapet er gjort opp med et over-

735 000 hurtigbåtpassasjerer, 172 000

transporten i Ryfylke og på Haugalandet.

skudd på 17,4 millioner kroner som skal

ferjepassasjerer og 110 000 PBE i 2015.

Ved årsslutt ble ferjedriften mellom Sand

gå til å fremme kollektivtrafikk. Overskud-

Dette gir en nedgang i antall bussreiser

og Ropeid nedlagt, og Kolumbus har

det skyldes i hovedsak en lavere lønns-

på 0,9 prosent og en nedgang i antall båt-

justert buss- og båtrutene for å gjøre det

indeks og lavere kostnader til diesel enn

reiser på 2,6 prosent. Selv om passasjer-

mulig for skoleelever og pendlere å reise

forutsatt.

utviklingen på buss viser liten statistisk

kollektivt også i 2016.

endring, har kollektivandelen økt siden
antallet motoriserte reiser i fylket har gått

Satsing på innovasjon og riktig valg av

ned. Totalt sett har dermed Kolumbus økt

bussteknologi er viktig også for å nå

markedsandelen.

målet om fossilfri drift innen 2024. Våren
2015 ble de to første elektriske buss-

Kolumbus arbeider kontinuerlig med å

ene satt i rute i Sør-Rogaland, og erfarin-

imøtekomme kundens behov. I den for-

gene hittil har vært gode. Fylkestinget i

bindelse har vi videreutviklet de digita-

Rogaland satser på fossilfri kjøring på

le løsningene våre for å forberede for-

bussveien fra og med 2021, og Kolum-

enklingen av takst- og sonesystemet som

bus forbereder med dette kundene på

ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2015.

framtidens busstilbud allerede i 2015.

Når kundene kjøper billett på forhånd,
reduseres stopptiden på holdeplassene

I 2015 er to nye avtaler inngått:

betraktelig. Effektivisering av ombord-

Ny kontrakt for busskjøring i Sør-

stigningen er et helt nødvendig grep for å

Rogaland

holde rutetidene og sørge for bedre fram-

2016, og byggingen av et nytt buss-

Odd Aksland

kommelighet.

anlegg på Forus som skal stilles til

Direktør

med

oppstart

sommeren

rådighet for den nye bussoperatøren.
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OM KOLUMBUS
Vår oppgave
Kolumbus har ansvar for det offentlige
kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og
lokalbåt i Rogaland. Kolumbus administrerer, markedsfører og informerer om
rutetilbudet og kjøper transporttjenester
fra uavhengige buss- og båtselskaper.

Vår organisasjon
Kolumbus er i 2015 organisert som et
aksjeselskap som eies av Rogaland
fylkeskommune. Kolumbus har 49 ansatte
fordelt på 44,5 årsverk. Selve transporten er det kommersielle buss- og båtselskaper som utfører på kontrakt for
Kolumbus.

Vår visjon
Kolumbus skal gjøre Rogaland til et bedre
sted å bo og leve.
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Våre verdier
Kundeorientert – Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi
utvikler kollektivtilbudet og utfører våre
tjenester i det daglige.
Ansvarlig – Vi skal ikke gå for de enkle
utveiene, men gjøre oss fortjent til tilliten
våre kunder og eiere viser oss.
Nytenkende – Denne verdien er drivkraften for hvor vi skal i morgen og betyr
at vi jobber kontinuerlig med forbedring
og videreutvikling av våre produkter og
tjenester.
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DRIFTSRESULTAT
BUSS
I Nord-Rogaland og Ryfylke er det
registrert en økning i antall reisende
på

henholdsvis

1,4

og

2

prosent

sammenliknet med 2014. På NordJæren ser vi en nedgang på 0,8 prosent,
mens nedgangen i passasjertallet på
Jæren og i Dalane er på 4 prosent.
I hele perioden ble det registrert 18,7
millioner bussreiser i Sør-Rogaland og
3,1 millioner bussreiser i Nord-Rogaland.
Tar vi alle kontraktene med i regnestykket, lander vi på 22,8 millioner
bussreiser

og

18,7

rutekilometer i 2015.
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millioner

kjørte

Passasjerutvikling
Tilskuddsandel 2015

NORD-ROGALAND

SØR-ROGALAND

FRA 2014 til 2015

FRA 2014 til 2015

TOTALT ANTALL PASSASJERER
I 2015: 3 188 404

TOTALT ANTALL PASSASJERER
I 2015: 18 749 302
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Passasjerutvikling

millioner

Ved årsslutt kan vi notere en liten ned-

benyttet seg av Flexipasset i 2015 enn

gang i antall reiser i Sør-Rogaland på

i 2014. Nedgangen kan ha sammen-

totalt 1 prosent. Nord-Jæren hadde en

heng med at det ikke var noen sommer-

nedgang på 0,8 prosent, mens nedgan-

kampanje i 2015 som foregående år.

kroner.

Noen

færre

har

gen på Jæren og i Dalane var på 4 pro-

SØR-ROGALAND

sent. Med denne utviklingen nådde vi ikke
målsetningen vår om 3 prosent økning i

Kundetilfredshet

2015, men passasjerstatistikken viser

Høsten 2015 ble tilfredsheten målt til 4,4

likevel

sær-

i Sør-Rogaland mot 3,5 høsten 2014.

Til

sammen-

Kolumbus’ målsetning er en kunde-

målinger

i

årsdøgn-

tilfredshet på 4,5. Kundetilfredsheten

sentrale

punkter

lig

i

en

positiv

andre

likning

tendens,

halvdel.

viser

på

måles på en skala fra null til fem, hvor

i

fem er beste resultat. Selv om resul-

kollektiv-

tatene generelt er gode, må vi fortsette

andelen har dermed økt i 2015 selv

å arbeide med tilfredshetsdriverne som

om

scorer

trafikken

ved

motorveien

en

biltrafikken.

moderat

Den

totalt

antall

nedgang

relative

kollektivreiser

har

Sør-Rogaland

omfatter

kommunene sør for Boknafjorden – fra
Rennesøy i nord til Sokndal i sør.
Operatør: Boreal Transport Sør AS

Ungdomspass

og

enkelt-

Vi registrerer dessuten at utsagnene

billett er fortsatt de mest solgte billett-

«Kolumbus

typene i Sør-Rogaland. Salg av enkelt-

lytter

til

kundene»

og

«Kolumbus sine busser er miljøvenn-

billetter står for den største delen av

lige» gir en lavere score enn andre

inntektene, 84,6 millioner kroner. Mens

utsagn.

enkeltbilletten blir brukt på bortimot 18

Vi

arbeider

målbevisst

med å ha kunden i fokus i alle ledd,

prosent av reisene, ligger Ungdoms-

samt å være en synlig og tydelig

passet på 26 prosent og Flexipasset

pådriver for mer miljøvennlig kollektiv-

på 29 prosent av antall solgte billet-

transport.

ter, henholdsvis 29,4 millioner og 61,6

14

tilfredshetsmålingen:

og «service om bord».

Billettbruk
Flexipass,

i

«punktlighet/overholdelse av rutetabell»

gått noe ned.
Ruteområdet

lavest

15

Punktlighet
Andelen avganger som gikk fra sin
startholdeplass mindre enn tre minutter
forsinket i forhold til oppsatt ruteplan,
var på 97,5 prosent i 2015, sammenlignet med 97 prosent i 2014. Kolumbus
har et mål om minst 96 prosent punktlighet
fra avgangsholdeplassen. Punktligheten
fra startholdeplassen er god, og den har
vært stabil over flere år, selv om rutene i
sentrale strøk pådrar seg forsinkelser
underveis i rushtiden.

Elektriske busser
I april 2015 ble Norges to første
elektriske busser satt inn i rutetrafikk
på

for

Kolumbus.

vannkraft

og

gir

Bussene
ingen

går
miljø-

skadelige utslipp. Dette var et pilotprosjekt

mellom

Boreal

Tran-

sport, Kolumbus, Lyse og Enova som har
gitt nyttige erfaringer. I forbindelse med
Stavangers deltakelse i Triangulum-prosjektet sammen med Lyse, UiS, Rogaland
fylkeskommune og Greater Stavanger
blir det totalt fem el-busser i Kolumbus’
nye anbud for rutekjøring med buss på
Nord-Jæren som starter 1. juli 2016.
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NORD-ROGALAND

Passasjerutvikling

Kundetilfredshet

I Nord-Rogaland viser passasjerstati-

Kundetilfredsheten i Nord-Rogland har

stikken en økning på 1,4 prosent i 2015.

steget fra 4 i 2014 til 4,2 høsten 2015.

Nedgangen i 2014 var på 1,5 prosent,

Indeksen er målt på en skala fra null til

mens nedgangen året før var på 3,7 pro-

fem, der fem er høyest, og målet vårt

sent. Etter ruteomleggingen i juni 2015

er 4,5. Også i Nord-Rogaland scorer til-

ser vi at passasjerstatistikken utvikler

fredshetsdriverne

seg i en positiv retning. Vi var nære på

delse av rutetabell» og «service om bord»

å nå målsetningen om 2 prosent vekst

lavest, og frekvens og rutetider får lave-

på Haugalandet i 2015, og vi har klart å

re tilbakemelding i Nord-Rogaland enn i

snu utviklingen fra negative passasjertall.

Sør-Rogaland. Derimot gir haugalendin-

Med innføringen av den utvidede nær-

gene uttrykk for at det er enkelt både å

sonen i Haugesund og sterkt subsidi-

kjøpe billett og reise med Kolumbus, og

erte billettpriser har vi tro på at passasjer-

at reiseopplevelsen alt i alt er god.

tallene vil øke enda mer i 2016.

«punktlighet/overhol-

Punktlighet

Billettbruk

Andelen avganger som gikk fra sin start-

I Nord-Rogaland står kortet for skole-

holdeplass mindre enn fem minutter

reiser for en betydelig andel av billett-

forsinket i forhold til oppsatt ruteplan,

Ruteområdet Nord-Rogaland omfatter

bruken. Dette er ikke unaturlig ettersom

var på 96,9 prosent i 2015, sammenlig-

kommunene Bokn, Karmøy, Haugesund,

det er en større andel skoleruter i rute-

net med 96 i 2014. Selv om punktlighe-

Tysvær, Vindafjord og Sauda.

tilbudet i nordfylket enn sør for Bokna-

ten fra startholdeplassen er god, pådrar

Operatør: Tide Buss AS

fjorden. Salg av enkeltbillett bidrar mest

rutene i sentrale strøk seg forsinkelser

til inntektene, i nord som i sør, totalt 14,4

underveis i rushtiden. Kolumbus har et

millioner kroner. Til sammen utgjør bru-

mål om minst 96 prosent punktlighet fra

kerne av Skolepass og Ungdomspass

avgangsholdeplassen.

54,8 prosent av de reisende på Haugalandet, og inntektene av Skolepass og
Ungdomspass står for henholdsvis 19,4
millioner og 6,1 millioner kroner.
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Ruteendringer
I Nord-Rogaland ble det foretatt en omfattende ruteomlegging i juni 2015. Dette
var den største endringen som har blitt
gjort siden Kolumbus startet sin ruteproduksjon i 2006, og målet var å gjøre
det mer attraktivt å ta buss på Haugalandet. Blant annet medførte den nye ruteplanen bedre frekvens mellom Haugesund sentrum og Raglamyr, bedre overgangsmuligheter i Haugesund sentrum
og en gjennomgående bussrute mellom
søndre bydel og Haugesund idrettspark.
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RYFYLKE

bebyggelse og lavt befolkningsgrunnlag.
I kommunene Strand, Forsand og Hjelmeland ble det fraktet i overkant av 655

Ruteområdet Ryfylke omfatter kommu-

000 passasjerer i 2015, rundt 15 000

nene Kvitsøy, Finnøy, Strand, Forsand,

flere enn i 2014, med en skolekortan-

Hjelmeland og Suldal. Rutene i dette

del på 50 prosent. I Suldal ble det frak-

området, bortsett fra Boreal Transport Sør

tet i underkant av 125 000 passasjerer i

AS avd. Tau, er i 2015 regulert gjennom

samme periode, med en skolekortandel

tilskuddskontrakter. Det vil si at Kolum-

på 87 prosent.

bus presenterer rutetidene i sine digitale
kanaler, mens operatørene er ansvarlige

Ruteendringer

for øvrig markedsføring og informasjon.

Sandsfjord bru åpnet 27. november 2015,

Operatører: Boreal Transport Sør AS

og buss- og båtrutene i regionen ble der-

avd. Tau, Suldal Billag AS, Finnøy Buss

for noe endret. Kolumbus har, i dialog

AS, L. Rødne og Sønner AS, Rørheims

med kommunene, utarbeidet rutetabeller

Bilruter AS.

og lagt opp forslag til reiseruter som gjør
det mulig for skoleelever og pendlere å

Passasjerantallet i Ryfylke har økt med

reise kollektivt mellom Suldal og Sauda

2 prosent til 780 500 reisende i 2015.

også etter at ferja legges ned 1. januar

Hovedvekten av busstilbudet er knyttet til

2016.

skoleskyss, noe som sikrer en jevn etterspørsel. Kollektivandelen i området er lav
ettersom dette er områder med spredt
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SKOLESKYSS
Kolumbus administrerer all skoleskyss
i Rogaland med utgangspunkt i fylkeskommunens skyssreglement. Vår jobb er
å sikre skoleskyss til alle som har rett til
utdanning på grunnskolenivå og videregående, uavhengig av hvor lang avstand
det er mellom hjemmet og skolen.
Skoleskyss handler om sikkerhet, tilrettelegging og å skape muligheter for våre
yngste reisende. Kolumbus drifter 147
skoleruter og frakter i tillegg skoleelever
med det ordinære hurtigbåt- og busstilbudet. Bortimot 9 000 elever fraktes til
og fra skolen hver dag. Tallene er forholdsvis stabile fra år til år ettersom elevmassen er relativt lik.
I 2013 ble «Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss» innført.
Forskriften stadfester at skolebarn skal
ha tilgang til sitteplass med bilbelte. I
2015, som året før, ble forskriften fulgt
opp, og alle elever har nå normalt tilgang på sitteplass med bilbelte, vel å
merke der skoleskyssen utføres av
klasse 2-busser.
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DRIFTSRESULTAT
BÅT
Passasjertallene på båtene har samlet
sett flatet ut i 2015. Hurtigbåtene har
fraktet totalt 735 000 passasjerer, mens
ferja til Utsira, kombibåten i Lysefjorden
og i Fister-øyene samt Vassøy-ferja fraktet til sammen 172 000 passasjerer. Nytt
anbud på hurtigbåt i Ryfylke trådte i kraft
1. januar 2015, samtidig som Haugesundsruten ble lagt ned. I det nye anbudet fikk vi fire nye hurtigbåter som alle er
universelt utformet.
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Passasjerutvikling
RYFYLKE

Tilskuddsandel 2015

BYØYENE
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kr 181,5

RYFYLKE

Passasjerutvikling

Kundetilfredshet

Hurtigbåtene i Ryfylke fraktet 453 000

Vanligvis har vi gjennomført en årlig om-

passasjerer i 2015. Dette er 2 prosent

bordundersøkelse på Kolumbus’ hurtig-

færre passasjerer enn i 2014. Ned-

båter i Ryfylke. I 2015 gjennomførte vi i

gangen kan ha sammenheng med at

stedet en undersøkelse på de streknin-

pendleravgangen kl. 15.15 til Tau og

gene som vil utgå når Ryfast-samban-

Finnøy ble innstilt da Haugesundsruten

det ferdigstilles. Resultatene av disse

ble nedlagt 1. januar 2015. Pendlere som

undersøkelsene vil danne grunnlaget for

før reiste til Tau med denne avgangen,

det framtidige kollektivtilbudet når Ryfast

reiser nå hovedsakelig med ferje. Færre

åpner i 2019.

hurtigbåtanløp til/fra Kvitsøy har ført til at
flere passasjerer har benyttet seg av fer-

Tidligere har tallene vist at passasjerene

je i stedet.

særlig er godt fornøyde med punktligheten og sikkerheten på reisen, men har

Båtrutene i Ryfylke anløper øyene i Ryfylke-bassenget,

Lysefjorden,

Sauda-

fjorden og Vindafjorden.
Operatører: Norled AS, L. Rødne og
Sønner AS, Helgøy Skyssbåt AS.

Kombibåten til Lysefjorden hadde en

etterspurt bedre ruteinformasjon på kai-

passasjervekst på 11 prosent med sine

ene. I 2015 har vi lagt vekt på å holde

32 000 passasjerer i 2015. Mye av pas-

ruteinformasjonen på kaiene oppdatert.

sasjerøkningen kan tilskrives arbeid med
nytt kraftverk i Lysebotn. Kombibåten
fraktet derimot 6 prosent færre personbilenheter enn i 2014, og har i større grad
blitt benyttet som hurtigbåt framfor bilferje av passasjerene.
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BYØYENE
Byøyene er et knippe øyer som ligger i
Stavangers skjærgård. Rutene til Byøyene skaper et bånd mellom Byøyene og fastlandet og gir pendlere fra
Hommersåk en rask direkteforbindelse
til Stavanger. Operatører: Norled AS,
L. Rødne og Sønner AS og Helgøy
skyssbåt AS.
Vassøy-ferja har hatt en passasjervekst
på 8 prosent og en økning i biltransport
på 10 prosent i 2015. Totalt ble det fraktet
118 000 personer og 90 500 personbilenheter (PBE) med Vassøy-ferja. Andelen
el-biler er på 14 prosent av PBE. På hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene
og Hommersåk kan vi notere at passasjertallet står på stedet hvil sammenliknet med 2014, med totalt 219 500 passasjerer i 2015. Totalt sett er det likevel en
økning i antallet reiser mellom Stavanger
og Byøyene, veksten på Vassøy-ferja tatt
i betraktning.
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NORD-ROGALAND
Båttilbudet i Nord-Rogaland omfatter
båtene til Røvær, Feøy og Utsira.
Operatører:

Rutebåten

Utsira

AS,

Røværfjord AS.
Båten til Utsira fraktet fraktet over 23 300
personer og 11 235 personbilenheter, det
vil si 2 prosent færre passasjerer og 4
prosent færre PBE i 2015 enn i 2014. I
samme periode hadde ruten til Røvær og
Feøy en økning på 4 prosent, til 62 000
passasjerer.
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DRIFTSRESULTAT
ØVRIG VIRKSOMHET
Utover daglig administrativ drift omfatter
vår øvrige virksomhet produktutvikling,
kundebehandling

og

ruteopplysning,

informasjon og markedsføring og kontrakt- og anbudsarbeid.
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Kundehenvendelser
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Elektronisk billettering

dette tallet øke til ti.

Det er et nasjonalt mål å redusere meng-

PRODUKTUTVIKLING

den kontanter om bord i bussene. Ikke

Markedsundersøkelser viser at kundene

bare øker stopptiden på holdeplassene

verdsetter digitaliseringen som har som

ved kontant betaling sammenlignet med

mål å gjøre den kollektiv-reisende mer

elektronisk billettering, men risikoen for

selvhjulpen. Det oppleves som enkelt

feilbillettering og ran blir også større.

både å kjøpe billetter og reise med Ko-

Kolumbus’ forslag om forenkling av billett-

lumbus.

ene, sonene og takstsystemet fra og med
1. januar 2016 ble vedtatt av fylkestinget i

Forutsigbar reise

Rogaland 20. oktober 2015.

Våre passasjerer fortjener en forutsigbar
reise, men bilkøer som varierer fra dag

forenklingspro-

til dag og time til time gjør nettopp for-

sessen er videreutviklingen av mobil-

utsigbarhet til en av Kolumbus’ største

appen Kolumbus Billett et av de viktigste

utfordringer. Sanntidssystemet er vårt

grepene for å redusere kontantmengden

viktigste verktøy for å informere ventende

om bord og effektivisere ombordstig-

passasjerer om avvik i rutetidene, og alle

ningen. Billettsalget i Kolumbus Billett-

våre ruter er aktivert i sanntidssystemet

appen har økt med 171 prosent siden

(med unntak av Ryfylke). I løpet av 2015

2014, og antall kjøp i nettbutikken er nær

ble det foretatt 18,2 millioner søk i appen

doblet. Alle billettypene er nå tilgjenge-

Kolumbus Sanntid mot 10,6 millioner søk

lige for kjøp både i nettbutikken og

i 2014, en økning på 72 prosent. I 2015

appen. I tillegg er fire billettautomater

har særlig kvaliteten på prognosene blitt

installert ved sentrale holdeplasser i

kontinuerlig forbedret.

I

Forenkling er den viktigste driveren for
produktutvikling i Kolumbus. Det er et
sterkt ønske fra både passasjerer og
mannskap at det stadig blir gjort grep
for å gjøre billettporteføljen enklere, søk
etter reiseinformasjon mer intuitivt og
kjøp av billetter mer tilgjengelig.

denne

omfattende

Rogaland, og i løpet av våren 2016 vil
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INFORMASJON OG
MARKEDSFØRING
Det skal være enkelt å reise kollektivt,
og god og pålitelig informasjon om tilbudet er grunnleggende for å få flere til å
parkere bilen og reise kollektivt. Informasjon omfatter alt fra destinasjonsskiltet på bussene til ikonene i nettbutikken vår, og vi etterstreber å holde
alle våre kanaler oppdaterte til enhver tid.
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Stadig flere reisende bruker nett og
mobil-apper til å finne ruteinformasjon
og kjøpe billetter på forhånd, og vår oppgave er å gjøre dette så enkelt og intuitivt
som mulig. Vi ser at kundenes vaner for
hvordan de går fram for å finne relevant
informasjon om kollektivreisen har endret
seg. I 2014 ble 48 prosent av besøkene
på nettsiden vår gjort fra mobil eller nettbrett. I 2015 har dette tallet steget til 59
prosent. Når vi produserer innhold og
videreutvikler nettsiden, er det med
mobilbrukere
som
førsteprioritet.
Utviklingen i kundenes vaner som vi ser i
løpet av 2015, viser at denne prioriteringen har vært riktig. Vi skal derfor fortsette å jobbe for at nettsiden skal være så
brukervennlig som mulig for besøkende
fra alle flater, og vi er opptatt av at tjenestene våre skal være universelt utformet.

nye ruter på Haugalandet 20. juni 2015.
Målet var å gjøre kollektivtilbudet forbedret for rundt 90 prosent av innbyggerne i
Nord-Rogaland. Informasjonskampanjen
hadde som mål å øke haugalendingenes
kjennskap til Kolumbus og busstilbudet,
samt at flere passasjerer skal benytte seg
av kollektivtransport. Allerede ved årets
slutt ser vi at denne ruteomleggingen og
kampanjen har vært vellykket målt i vekst
i passasjerantallet i siste halvdel av 2015.
Etter at fylkestinget vedtok forenklingen
i takst- og sonesystemet 20. oktober,
gjennomførte vi den mest omfattende informasjonskampanjen vår i 2015.
Hovedsakelig rettet vi kampanjen mot
eksisterende kunder, og vi informerte
om hva endringene i sonene, prisene og
billettporteføljen fra 1. januar 2016
ville bety for dem. Kampanjen ble utført
i ulike kanaler og flater, med blant annet
brosjyrer, plakater, avisannonsering og
reklamefilmer på kino og i sosiale medier. Målet er å forenkle reisen og forbedre
reiseopplevelsen for kunden ved å oppfordre til økt selvbetjening.

I første halvdel av 2015 så bedriftsavtalen HjemJobbHjem dagens lys.
Intensjonen er at flere skal gå, sykle
og reise kollektivt i stedet for å bruke
bil på arbeidsreisen på Nord-Jæren.
Appen med HjemJobbHjem-billetten
er ferdig utviklet i 2015, det samme er
nettsiden med konsept og grafisk profil.
Interessen er så stor at det i 2016 blir
ansatt et team på fire personer som skal
arbeide utelukkende med å følge opp og
bistå bedriftene.

I tillegg til de store markedskampanjene
jobber Kolumbus med daglig informasjonsarbeid i forbindelse med planlagte
og uventede ruteendringer, vi gjennomfører markedsundersøkelser om bord
og vi bidrar med informasjon som skal
medvirke til at kundene får en behagelig
reiseopplevelse.

En av årets største informasjonskampanjer ble gjennomført da Kolumbus innførte
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KUNDEBEHANDLING
OG
RUTEOPPLYSNING
Kolumbus kundesenter er vår temperaturmåler. Kundekonsulentene besvarer
henvendelser via telefon, nett og skranke og vet bedre enn noen hva som rører
seg blant våre passasjerer. Daglig ruteopplysning og betjening av spørsmål og
innspill er deres kjernevirksomhet.
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Kundebehandling

kontaktskjemaet

på

nettsidene

våre

i 2015, mot 8 300 i 2014. Kategorien

Våre kundesentre på Byterminalen og

klage står for 63 prosent av henvendel-

Fiskepirterminalen hadde en nedgang i

sene via kontaktskjemaet, noe som er

antall besøkende på henholdsvis 8 og 9

rimelig i og med at kundene oppfordres til

prosent i 2015 sammenliknet med i 2014.

å gi oss beskjed om driftsavvik. Blant de

Antall telefonhenvendelser er redusert

registrerte klagene er det personell (sjå-

med 15 prosent siden 2014. Nedgangen

fører) og punktlighet som står for den

i antall besøkende og telefonhenven-

høyeste andelen. Vi har som målset-

delser må ses i sammenheng med den

ning å redusere antall klager og øke

massive økningen i antall henvendelser

kvaliteten på tilbudet for å bedre kunde-

via sosiale medier og bruk av de digitale
kanalene våre.

tilfredsheten. Av den grunn vil vi lage en

I 2015 håndterte vi rundt 21 600 henven-

med å heve kvaliteten på tjenestene våre.

handlingsplan for å arbeide systematisk

delser på Facebook og 1 800 ytringer via

Ruteopplysning

Twitter, til sammen 23 400 henvendelser.

I tillegg til ruteopplysning over skranke

For å ta oss av alle innspill og henven-

og telefon tilbyr vi ruteinformasjon gjen-

delser i sosiale medier på en effektiv og

nom ulike digitale kanaler. Bruken av vår

kundevennlig måte er det blitt opprettet

elektroniske reiseplanlegger har økt med

et eget team med sosiale medier som

20 prosent i 2015. Totalt ble det gjort

spesialfelt. Kolumbus skal ha tett dialog

over 5,4 millioner søk i reiseplanlegge-

med kundene, og responstiden i sosiale
medier er under én time.

ren i 2015, mot 4,5 millioner søk i 2014.

I 2015 mottok vi 295 reisegarantihen-

appen Kolumbus Sanntid, som har hatt

I tillegg tar stadig flere passasjerer i bruk
18,2 millioner søk i 2015, en økning på

vendelser. Totalt dekket vi utlegg til alter-

72 prosent fra 2014 til 2015. Dette viser

nativ transport for 80 700 kroner i 2015,

at satsingen vår på digitale kanaler og

sammenlignet med 89 600 kroner i 2014.

selvbetjening er noe kundene verdsetter

Med reisegarantien forplikter vi oss til å

og den riktige veien å gå også framover.

gjøre vårt beste for at kundene kommer
fram til rett tid.
Vi mottok over 9 500 henvendelser via
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KONTRAKTER OG
ANBUD
Alle kontrakter hvor Kolumbus er kontraktspart er resultat av en anskaffelsesprosess som følger lov og forskrift om
offentlige anskaffelser. Gode, gjennomarbeidede kontrakter skal sikre at våre
tjenester holder et høyt nivå. Oppfølging
og etablering av nye avtaler skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid i Kolumbus.
Kolumbus har også et nært samarbeid
med, og deltar aktivt i, faggruppen for
kontrakt i Kollektivtrafikkforeningen.
I arbeidet med nye kontrakter legger
Kolumbus vekt på å være en pådriver for
innovative løsninger i kollektivtrafikken.
I henhold til miljøstrategien vår har vi
fossilfri drift innen 2024 som målsetning.
Både i de nye kontraktene som er inngått
for buss- og båtdrift og i arbeidet fram
mot ferdigstillingen av bussveien stiller vi
store krav til leverandører og operatører
for å være ledende i arbeidet med en mer
miljøvennlig kollektivtransport.
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Kontrakter inngått i 2015

opsjon på to år. Operatøren skal gi innbyggerne på Nord-Jæren et mer miljø-

Det ble inngått kontrakt med Unik Ter-

vennlig og framtidsrettet rutebusstilbud.

minal AS om bygging av et nytt buss-

Samtlige busser blir helt nye. For våre

depot på Forus. Kolumbus gjør med

reisende betyr dette at ruteproduksjonen

dette et eget bussanlegg tilgjengelig for

vil øke, og at det det blir bedre plass om

framleie for operatøren på Nord-Jæren

bord på busser med høyere standard

fra og med 1. juli 2016. Det nye buss-

enn i dag. Over halvparten av bussene

depotet er et ledd i optimaliseringen av

på Nord-Jæren, nærmere bestemt 103

den framtidige konkurransen om an-

busser, vil kjøre på fossilfritt drivstoff

skaffelse av bussstjenester på Nord-

fra 1. juli 2016. Med denne kontrakten

Jæren og vil bedre arbeidsvilkårene for

viser Kolumbus at satsingen på innovativ

operatøren, samt redusere tomkjøringen.

Leieperioden

for

teknologi og miljøvennlig drift omsettes

bussanlegget

i praksis. Kontraktssummen er på 421

er 20 år fra overtakelsestidspunktet i

millioner kroner i året.

henhold til leieavtalen, med opsjon for
Kolumbus om forlengelse i inntil 16 år, i
åtte år om gangen.

Nettbuss overtar bussrutekjøringen på

Norgesbuss er tildelt kontrakt for buss-

1. juli 2016 med opsjon på to år. Kon-

Jæren og i Dalane i åtte år fra og med
traktssummen er på 115 millioner i året

rutekjøring på Nord-Jæren fra og med

for begge kontraktene totalt.

1. juli 2016 til og med 30. juni 2024 med
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FRAMTIDSUTSIKTER

ansvar for kundereisen, og derfor må vi
påvirke folks holdninger til mobilitet og
utvikle gode løsninger slik at folk setter

Oppstarten av ny kontrakt for busskjøring

bilen hjemme. Kolumbus skal ta ansvar

i Sør-Rogaland sommeren 2016 vil med-

for en effektiv, forutsigbar og miljøvennlig

føre en større ruteendring. Endringen er

kollektivtransport.

første trinn i forberedelsene fram mot
bussveiens høyverdige kollektivtilbud.

Alle billettypene er i løpet av 2015 blitt
tilgjengelige på mobil og i nettbutikk.

Bussveien er et viktig skritt i riktig

30- og 365-dagersbillettene er i tillegg

retning for å forbedre framkommelig-

gyldige på NSBs tog. I 2016 er målet en

heten og sørge for en forutsigbar og

fullstendig samordning av billettsystemet

sømløs kollektivreise. Vi ønsker særlig å

med NSB. Det forhandles også om en

rette oppmerksomheten og innsatsen

samarbeidsavtale mellom Kolumbus og

vår mot områder med høyt passasjer-

Flybussen for å gjøre mobiliteten i Roga-

potensial og utfordringer med fram-

land enda mer sømløs.

kommeligheten. Skal vi nå regjeringens
mål om å ta trafikkveksten med kombi-

Kolumbus ønsker i særdeleshet å være

nasjonen av kollektivtransport, sykkel og
gange,

må

infrastrukturen

en pådriver for gode miljø- og kollek-

utvikles

tivløsninger for passasjerene og for

deretter.

politiske

og

i 2024 som målsetning. Kollektivan-

til og fra Forus-området i samarbeid

delen skal økes også i 2016, og slik er

med bedriftene. HjemJobbHjem er et
samarbeidsprosjekt

lokalt

nasjonalt. Kolumbus har fossilfri drift

Vi vil i 2016 særlig prioritere trafikken

omfattende

beslutningstakere

Kolumbus en viktig bidragsyter for å

mel-

forbedre mobiliteten og redusere miljø-

lom kommunene Stavanger, Sandnes,

belastningen. Kollektivandelen skal økes

Sola og Randaberg, Rogaland fylkes-

ved å fortsette å tilpasse tilbudet til mar-

kommune, Statens vegvesen, Bysykke-

kedet og sørge for å at det blir enkelt for

len og Kolumbus. Målet for 2016 er 145

kundene å få tilgang til et kollektivtilbud

HjemJobbHjem-bedrifter med til sammen

av høy kvalitet.

43 500 ansatte. Vi ønsker å ta helhets-
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ÅRSBERETNING
Styret i Kolumbus er valgt av fylkestinget,
med unntak av de ansattes representanter. Det ble avholdt 12 styremøter i 2015.
Styremedlemmer:
Steinar Madsen, leder
Toril Nag, nestleder
Hege Skogland Mokleiv
Bernt Stilluf Karlsen
Rolf Roverud
Ina Eldøy, fast møtende varamedlem
Jan Owe Bjørnsen, ansattes representant
Grete Ulseth, ansattes representant
Gunnar Werner Haaland, ansattes vararepresentant
Elisabeth Tostensen,

ansattes

vara-

representant
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Virksomhetens art og hvor
den drives

kommelighet og en miljøvennlig og innovativ kollektivtransport skal Kolumbus
framstå som en ansvarlig og pålitelig

Kolumbus oppgave, gitt ved virksom-

primær mobilitetsleverandør i Rogaland.

hetsideen, er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport i Rogaland.

Kundetilfredshet

Kolumbus har ikke til formål å skaffe

Kolumbus har over lengre tid gjennom-

eieren økonomisk vinning, men skal bidra

ført månedlige kundetilfredshetsunder-

til at Rogaland fylkeskommune når sine

søkelser, både blant passasjerene om

mål i samferdselspolitikken. Oppgaven

bord og i befolkningen for øvrig. Målet

ivaretas ved å utvikle, planlegge, bestille

er en kundetilfredshet på minst 4,5 på

og markedsføre et kollektivt trafikktilbud

en skala fra 0 til 5. I Sør-Rogaland ble

som innenfor gitte økonomiske rammer

tilfredsheten blant passasjerene om bord

best mulig svarer på de samferdsels-

i bussene målt til 4,4 høsten 2015 mot

politiske målene til Rogaland fylkes-

3,5 i 2014. I Nord-Rogaland ble den målt

kommune. Selskapet overtok og videre-

til 4,2 mot 4 høsten 2014. Selv om utvik-

førte virksomheten til Rogaland Kollek-

lingen er positiv og gledelig, er det like-

tivtrafikk FKF per 1.1.2015. Selskapet er

vel viktig å arbeide videre med de ulike

heleid av Rogaland fylkeskommune og

tilfredshetsdriverne i begge områdene i

har kontoradresse i Stavanger. Utførel-

oppfølgningen av målingen.

sen av transporttjenester skjer ved bruk
av leverandører.

Passasjerutvikling

Omdømme

Ved årsslutt kan vi notere en svak nedgang i antall bussreiser på Nord-Jæren

I 2015 arbeidet Kolumbus med å utvikle

på 0,8 prosent, mens Jæren og Dalane

en merkevareplattform og ny strategi.

hadde en nedgang på 4 prosent. I

Visjonen er at Kolumbus skal gjøre

Nord-Rogaland kan vi notere en økning

Rogaland til et bedre sted å bo og leve,

på 1,4 prosent. Totalt ble det gjennomført

og kundeløftet innebærer at Kolumbus

22,8 millioner bussreiser i 2015.

skal skape en bedre flyt i hverdagen. Med
kundens behov i sentrum skal Kolum-

Det er satt ambisiøse mål for passasjer-

bus ta et totalansvar for hele reisen og

vekst på bussene, med henholdsvis 3

mobiliteten i Rogaland. Gjennom satsing

prosent på Nord-Jæren og 2 prosent i

på forenkling, forutsigbarhet, god fram-
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Tilgjengelighet

Nord-Rogaland. I år var Kolumbus nærmere måloppnåelse enn tidligere år, og

Tilgjengelighet er viktig i alle fasene av

særlig andre halvdel viser en positiv

kollektivreisen. Derfor er universell ut-

tendens i passasjerstatistikken. Relativt

forming styrende for alt Kolumbus gjør,

sett har Kolumbus økt markedsandelen

fra innkjøp av buss- og båttjenester til

i 2015 i og med at biltrafikken i fylket har

utvikling av de digitale kanalene. I 2015

gått ned.

er nettsider og apper videre testet og utviklet i tråd med kravene om universell ut-

Passasjertallene på hurtig- og lokal-

forming, og klare materiellspesifikasjon-

båtene har økt med 1 prosent sammen-

er i anbudskonkurransene har sørget for

liknet med 2014. Totalt ble det gjennom-

at en enda større andel av bussene og

ført 906 000 båtreiser i 2015.

båtene som går i rutene blir universelt utformet fra 2016.

Forenkling av takst- og sonestrukturen

Framkommelighet

Styret ønsker å legge til rette for for-

Gjennom markedsføring og informasjon

enkling og økt tilgjengelighet. Endringene

skal Kolumbus gjøre det enkelt og forut-

i takst- og sonestrukturen fra og med

sigbart å reise kollektivt. Men skal buss-

1. januar 2016 gir kundene langt færre og

en være i stand til å ta en større andel

større soner å forholde seg til, mer over-

av transportmarkedet, trenger vi hjelp til

siktlige billettyper og økt grad av selv-

å gjøre bussen mer konkurransedyktig.

betjening. I de første månedene av 2016

Styret er sterkt engasjert i å sikre videre

viser dette igjen i en god økning i antall

satsing på tiltak som fører til bedre fram-

reisende.

kommelighet, og vi gleder oss over arbeidet med Bussveien, HjemJobbHjem og

I 2016 arbeides det med å gjøre i stand et

det toårige prøveprosjektet med bybuss-

fullstendig billettsamarbeid med NSB. En

ene i Haugesund. Tiltak som gir bussen

slik samordning av billettsystemene er et

konkurransefortrinn i forhold til bilen, står

viktig tiltak for å gjøre reiseopplevelsen

øverst på vår prioriteringsliste for årene

mer sømløs og effektiv for kundene.

som kommer.
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Teknologi

Arbeidsmiljø

Kolumbus arbeider med digitalisering

Arbeidsmiljøet er godt. Samlet syke-

og forenklede billetteringsløsninger og

fravær for Kolumbus var 4,7 prosent (5,1

investerer fortløpende i ny teknologi for

prosent i 2014), hvorav korttidsfraværet

å bedre brukervennligheten og sørge

utgjorde 1,5 prosent (1,7 prosent i 2014).

for en sømløs reise. Selskapet har selv

Det har ikke vært skader eller ulykker i

ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Kolumbus AS i 2015.

triske bussene i Norge i ordinær rute-

Appen Kolumbus Billett forbedres og ut-

Etiske retningslinjer

Triangulum-prosjektet,

vikles kontinuerlig for å være så enkel, in-

Som et aksjeselskap eid av Rogaland

er en «Smart City», vil Kolumbus fra og

tuitiv og driftssikker som mulig. De første

fylkeskommune driver Kolumbus sin virk-

med juli 2016 ha fem elektriske busser i

månedene av 2016 viser en formidabel

somhet etter de etiske retningslinjene til

drift på Nord-Jæren. Framtidens løsning-

økning i billettkjøp i appen, og med dette

fylkeskommunen. Styret og administra-

er er elektriske, og Kolumbus skal være

har vi oppnådd å redusere kontanthånd-

sjonen vil forhindre diskriminering som

en pådriver for å utnytte teknologiske

teringen på bussene betraktelig.

følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,

muligheter for å nå målet om nullutslipp

seksuell legning, nasjonal opprinnelse,

i 2024.

Sanntidssystemet er det viktigste verk-

hudfarge, religion eller livssyn.

tøyet for å informere passasjerene om

og utarbeider i 2015 en miljøstrategi som
viser hvordan vi skal arbeide for å oppnå en fossilfri kollektivtransport i 2024 i
Rogaland. Kolumbus er allerede langt
framme innenfor innovativ miljøteknologi
og samferdsel, og har de to første elektrafikk. Som en del av det EU-initierte
der

Stavanger

Risiko og usikkerhetsfaktorer

avvik i rutetidene, og i 2015 er alle rutene

Miljøansvar

Kolumbus driver en virksomhet som

(med unntak av Ryfylke) aktivert i sann-

Styret ønsker å bidra til et bedre miljø. Det

er avhengig av tilskudd fra Rogaland

tidssystemet. Appen Kolumbus Sanntid

gjør vi indirekte ved å jobbe for at flere

fylkeskommune. Tilskuddene bevilges

gir kunden pålitelig og forutsigbar infor-

skal reise kollektivt, men vi ønsker også

årlig. Kolumbus har ikke rentebærende

masjon om når bussen kommer.

å være bevisst på hvilke miljøfremmende

gjeld og har ingen vesentlige leieavtaler

tiltak vi selv kan sette i verk. I 2013 ble

som er eksponert for rente eller valuta-

Kolumbus sertifisert som miljøfyrtårn, og

Kolumbus hadde ved årsslutt 49 ansatte

endringer. Kolumbus har ikke vesentlige

vi er stolte av å oppfylle strenge krav til

i 44,5 årsverk. 20 av de ansatte jobber

valutaposter.

arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport,

i kundesenteret. Foretaket har en god

avfall, utslipp og estetikk. Kolumbus har

kjønnsfordeling, med 25 menn (51

ikke egne vesentlige utslipp til det ytre

prosent) og 24 kvinner (49 prosent). Med

miljø.

Organisasjon

bakgrunn i den jevne kjønnsfordelingen i
både styre og administrasjon er det ikke

Kolumbus samarbeider også med andre

iverksatt spesielle tiltak for å fremme like-

kollektivselskaper for å gjøre kollektiv-

stilling i Kolumbus.

transport i sin helhet mer miljøvennlig,
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KOMMENTARER TIL
ÅRSREGNSKAPET

overgang fra billettering om bord i busser

Økonomisk resultat

forsterke seg i 2016 etter omleggingen av

til forhåndsbetalte løsninger. Særlig har
det vært en økning av billetter solgt via
mobile løsninger. Denne vridningen vil
takst- og sonestrukturen 1. januar 2016.

Høsten 2014 behandlet fylkestinget sak

Fortsatt drift og rettvisende
bilde
Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, at årsregnskapet er
utarbeidet på grunnlag av forutsetningen
om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede.

somheten som tidligere ble drevet i regi
av Rogaland Kollektivtrafikk FKF per
1. januar 2015. Ved overtakelsen av
virksomheten ble det også overtatt en
utstyr,

fylket.

Fylkestinget

vedtok

å

Kolumbus har flere avtaler hvor kostnad-

stifte

ene reguleres etterskuddsvis basert på

Kolumbus AS og samtidig å avvikle

endringer i konsumprisindeks, indeks for

Rogaland Kollektivtrafikk FKF. 2015 er
selskapets første driftsår.

lønn i samferdselssektoren og endringer

Kolumbus hadde i 2015 driftsinntekter på

priser og indeks for lønn har ført til lavere

i dieselpriser. Både utviklingen i dieselkostnader i 2015 enn forutsatt.

1 151 millioner kroner, en økning på 4,6

Kolumbus overtok og videreførte virk-

organisasjon,

om organisering av kollektivtrafikken i

driftsmidler

systemer)

og

(inventar,

igangværende

prosjekter uten at det ble betalt vederlag.
Selskapet har også overtatt forpliktelser,
hovedsakelig knyttet til pensjon, reisepenger og reisekonto. Motytelsen mot
dette er penger.

prosent i forhold til tilsvarende omsetning

Billettinntektene var på 345,7 millioner

i Rogaland Kollektivtrafikk FKF i 2014. Av

kroner. Dette er nærmest uendret fra

samlede driftsinntekter utgjorde ramme-

2014. Når det gjelder billettsammen-

tilskudd fra Rogaland fylkeskommune

setningen, skjedde det i 2015 en gradvis

788,6 millioner kroner. Rammetilskuddet

overgang fra billettering om bord i busser

utgjør 68,5 prosent av samlede driftsinntekter.

til forhåndsbetalte løsninger. Særlig har

Regnskapet er gjort opp med et over-

mobile løsninger. Denne vridningen vil

det vært en økning på billetter solgt via
forsterke seg i 2016 etter omleggingen

skudd på 17,4 millioner kroner. Over-

av takst- og sonestrukturen fra 1. januar

skuddet utgjør 1,5 prosent av samlede

2016.

driftsinntekter. Styret ser det som positivt
at resultatet er med å styrke egenkapitalen i selskapet.

Kolumbus har flere avtaler hvor kostnad-

Billettinntektene var på 345,7 millioner

endringer i konsumprisindeks, indeks for

ene reguleres etterskuddsvis basert på
lønn i samferdselssektoren og endringer

kroner. Dette er nærmest uendret fra

i dieselpriser. Både utviklingen i diesel-

2014. Når det gjelder billettsammenset-

priser og indeks for lønn har ført til

ningen, skjedde det i 2015 en gradvis
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lavere kostnader i 2015 enn forutsatt.

beslutningstakere lokalt og nasjonalt.

Når ruteproduksjonen er holdt på et

Kolumbus har fossilfri drift i 2024 som

stabilt nivå, gir dette et overskudd i

målsetning. Kollektivandelen skal økes

regnskapet.

også i 2016, og slik er Kolumbus en viktig
bidragsyter for å forbedre mobiliteten og

Likviditet

redusere miljøbelastningen.

Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt
Rammetilskudd
Andre tilskudd
Sum driftsinntekter

NOTE
2
9
9

04.12.14-31.12.15
345 697 740
788 609 000
16 667 347
1 150 974 087

var 166 millioner kroner per 31. desember

Kollektivandelen skal økes ved å fortsette

2015. Kolumbus har ingen lån. Likvidene

å tilpasse tilbudet til markedet og sørge

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

er i stor grad knyttet til overføringen av

for å at det blir enkelt for kundene å få

forpliktelser fra Rogaland Kollektivtrafikk

tilgang til et kollektivtilbud av høy kvalitet.

Driftsresultat

14 863 551

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

2 586 080
36 534
2 549 546

Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS

FKF, samt mottatte belønningsmidler, jfr.
Kolumbus har øremerkede midler knyttet

kontantstrømoppstillingen.

til tiltak for å øke antall reisende. Midlene

Balansen

skal i hovedsak benyttes på Nord-Jæren

3, 7
3

1 039 556 177
33 693 201
62 861 158
1 136 110 537

Totalkapitalen i selskapet var ved utgangen

og er disponert til videreutvikling av tekno-

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

17 413 097
17 413 097

av året på 252,6 millioner kroner. Egen-

logiske løsninger, rutetiltak og bedrifts-

kapitalandelen utgjorde 11,6 prosent i

rettede tiltak.

ÅRSRESULTAT

17 413 097

2015.
Med de grep som er gjort med å for-

Framtidsutsikter

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

6

enkle takst- og sonestrukturen, Hjem-

Styret ønsker i særdeleshet å være en

JobbHjem-prosjektet og utviklingen av

pådriver for gode miljø- og kollektiv-

mobilappen forventer styret at Kolumbus

løsninger for passasjerene og for politiske

vil få nye reisende i årene som kommer.

Stavanger, 29.3.2016
Styret i Kolumbus AS

Steinar Madsen,
styreleder

Toril Nag,
nestleder

Rolf Roverud

Jan Owe Bjørnsen

Bernt Stilluf Karlsen

Grete Ulseth
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Hege Skogland Mokleiv

Odd Harald Aksland,
direktør
67

17 413 097
17 413 097

Balanse

Balanse

EIENDELER
Anleggsmidler

NOTE

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

4

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

2015

2 403 250
2 403 250
304 462
19 000
323 462

Sum anleggsmidler

2 726 712

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

8

42 907 697
40 815 802
83 723 499

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

166 166 885

Sum omløpsmidler

249 890 384

SUM EIENDELER

252 617 096

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2015

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Ikke registrert kapitalforhøyelse
Sum innskutt egenkapital

5

1 000 000
11 011 634
12 011 634

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

17 413 097
17 413 097

Sum egenkapital

29 424 730

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser

7
9

14 764 399
55 785 822

11

120 200 826
2 283 452
30 157 867
152 642 145

Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

223 192 366

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

252 617 096

Stavanger, 29.3.2016
Styret i Kolumbus AS

68

Steinar Madsen,
styreleder

Toril Nag,
nestleder

Bernt Stilluf Karlsen

Hege Skogland Mokleiv

Rolf Roverud

Jan Owe Bjørnsen

Grete Ulseth

Odd Harald Aksland,
direktør
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tilskuddet gjelder.

Kolumbus AS

Noter til regnskapet
Note 1

Noter til regnskapet 2015

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling,
balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil
tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.
Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle
eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for
balanseføring er oppfylt.
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle
eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker
balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

Det viktigste elementet i avtalen om rammetilskudd med Rogaland Fylkeskommune er å yte et definert
rutetilbud til brukerne. Avtalen omfatter også andre elementer som skal legge til rette for økt fremtidig
bruk av kollektivtransport
Billettinntekter fra enkeltbilletter blir inntektsført ved mottatt betaling i samsvar med tidspunktet for
levering av transporttjenesten. Det er fylkeskommunen som fastsetter billettprisene gjennom sine
politiske vedtak.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av
pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens
opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det
vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da
til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening.
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien
av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Skatter
Kolumbus AS er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-32.
Offentlige tilskudd
Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske
levetid som driftsinntekt. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller
den kostnaden det skal redusere.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke
har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres
som annen finansinntekt.
Inntekter
Selskapets virksomhet består i å yte transporttjenester mot vederlag. Selskapets vederlag for utførte
transporttjenester består for det vesentligste av rammetilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og
billettinntekter. Vederlaget inntektsføres ved opptjening. Rammetilskudd og andre tilskudd ansees
opptjent etter hvert som transporttjenestene blir utført for den tidsperioden som rammetilskuddet eller
tilskuddet gjelder.
Det viktigste elementet i avtalen om rammetilskudd med Rogaland Fylkeskommune er å yte et definert
rutetilbud til brukerne. Avtalen omfatter også andre elementer som skal legge til rette for økt fremtidig
bruk av kollektivtransport
Billettinntekter fra enkeltbilletter blir inntektsført ved mottatt betaling i samsvar med tidspunktet for
levering av transporttjenesten. Det er fylkeskommunen som fastsetter billettprisene gjennom sine
politiske vedtak.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
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Akk. avskr., nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.15
Bokført verdi pr. 31.12.15

Note 2

2015
236 672 435
46 267 659
37 764 206
24 993 440
345 697 740

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.

2015
24 014 939
4 377 829
4 131 963
1 168 471
33 693 201

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

43

Ytelser til ledende personer
Daglig leder
Styret

Lønn
1 096 770
-

Annen
godtgjørelse
600 000

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:
2015
100 000
171 134
143 375

178 204

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
lineær

Sanntidssystemet
2 581 454
2 581 454

Anskaffelseskost 01.01.15
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.15
Akk. avskrivninger 31.12.15
Netto akk. og rev.
nedskrivninger 31.12.15
Akk. avskr., nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.15
Bokført verdi pr. 31.12.15

Antall
1 000
1 000

Ordinære aksjer
Sum

2 581 454
2 581 454

-

-

-

178 204
2 403 250

Årets avskrivninger

178 204

178 204

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
lineær

Eierstruktur
Aksjonærer i selskapet pr 31.12.15 var:

Note 6

Ordinære aksjer
1 000
1 000

Innskutt egenkapital
Årets endring i egenkapital:
Stiftelse 05.12.2014
Kapitalforhøyelse
Egenkapital 31.12.15

Aksje-kapital

Ikke
registrert
kapitalforhøyelse

Overkurs

1 000 000
0
1 000 000

0
0

0
11 011 634
11 011 634
Annen
egenkapital

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat
Egenkapital 31.12.15

17 413 097
17 413 097

Stemmeandel
100 %
100 %

Sum innskutt
egenkapital
1 000 000
11 011 634
12 011 634
Sum opptjent
egenkapital
17 413 097
17 413 097

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.
2015
4 313 774
796 662
-653 578
176 771
0
0
653 342
0
5 286 971

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Resultatført estimeringstap/(gevinst)
Resultatført andel av planendringseffekt
Periodisert arbeidsgiveravgift
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.)
Netto pensjonskostnad
Antall personer omfattet av ordningen

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.15 består av følgende aksjeklasser:
Pålydende
2 000

Eierandel
100 %
100 %

Sum
1 000
1 000

Bokført
2 000 000
2 000 000

Egenkapital

Aktive
Pensjonister
Totalt

Antall
1 000

Pålydende
2 000

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Sum

178 204
2 403 250
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Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.15 består av følgende aksjeklasser:

Note 7

Varige driftsmidler

Ordinære aksjer

178 204

Opptjent egenkapital

Lovpålagt revisjon
Bistand ved overføring av virksomhet
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS

Note 5

Årets avskrivninger

Rogaland fylkeskommune
Totalt antall aksjer

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Note 4

178 204
2 403 250

Note 5

Salgsinntekt

Per virksomhetsområde:
Ruteproduksjon Sør-Rogaland
Ruteproduksjon Haugalandet
Ruteproduksjon Hurtigbåt
Andre salgsinntekter
Sum

Note 3

178 204
2 403 250

Bokført
2 000 000

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
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31.12.15

01.01.15

51
6
57

48
4
52

Fondert
30 336 123
-21 960 838
1 180 915
5 208 199

Sum
30 336 123
-21 960 838
1 180 915
5 208 199

Stiftelse 05.12.2014
Kapitalforhøyelse
Egenkapital 31.12.15

1 000 000
0
1 000 000

0
11 011 634
11 011 634
Annen
egenkapital

Opptjent egenkapital
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat
Egenkapital 31.12.15

Note 7

0
0

17 413 097
17 413 097

1 000 000
11 011 634
12 011 634
Sum opptjent
egenkapital
17 413 097
17 413 097

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Note 8

Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Mellomværende med nærstående parter:

Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.

Motpart
Rogaland fylkeskommune
Sum
2015
4 313 774
796 662
-653 578
176 771
0
0
653 342
0
5 286 971

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Resultatført estimeringstap/(gevinst)
Resultatført andel av planendringseffekt
Periodisert arbeidsgiveravgift
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.)
Netto pensjonskostnad
Antall personer omfattet av ordningen
Aktive
Pensjonister
Totalt

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse
Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger)
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)
Forventet avkastning på fondsmidler
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31.12.15

01.01.15

51
6
57

48
4
52

Fondert
30 336 123
-21 960 838
1 180 915
5 208 199
14 764 399

Sum
30 336 123
-21 960 838
1 180 915
5 208 199
14 764 399

31.12.15
2,70 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
3,30 %

01.01.15
2,30 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
3,20 %

Andre fordringer

Forhold til
motparten
Eier

2015
33 087 598
33 087 598

Kolumbus AS mottar ulike typer tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Se note 9 nedenfor.

Note 9

Offentlige tilskudd

Inntektsførte tilskudd
Rammetilskudd (brutto)
Belønningsmidler (brutto)
Andre tilskudd (brutto)
Sum offentlige tilskudd

2015
788 609 000
12 901 122
3 766 225
805 276 347

Andre tilskudd
Øremerkede belønningsmidler fra Rogaland fylkeskommune (brutto)
Andre tilskudd
Sum andre tilskudd

2015
46 301 204
9 484 618
55 785 822

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 55,7, knytter seg til at bruken av disse mottatt midlene er fastlagt av giver. Disse
tilskuddene vil bli inntektsført samtidig som at tilhørende kostnad påløper.

Note 10

Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 1.075.713,-.

Note 11

Leverandørgjeld

Av total leverandørgjeld på MNOK 120,2 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus AS sine ruteområder MNOK 106.
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Kolumbus AS
Kontantstrømoppstilling
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Årsresultat før skattekostnad
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Endring i ikke inntektsført tilskudd (gjeld)
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2015
17 413 097
1 557 256
36 233 775
-42 907 697
120 200 826
-25 894 940
106 602 317

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-2 581 454
-51 161
-2 632 615

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetaling av egenkapital
Vederlag for overtagelse av forpliktelser
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

12 011 634
50 007 345
62 018 979

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

76

165 988 681
0
165 988 681
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